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LEI N" 476199- DE 22 DE SETEMBRO DE 1999. 

FL'IANCIAMENTO DO CONJlJNTO HABITACIONAL DE 
FLEXE!Ro\S E DA ot:TRAs PROVIDENClAS. 

0 EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQUA, ESTADO DO 
ESPiRITO SA.~TO, no uso de suas atribui~Oes legais, faz saber que a C..\.l\1..\RA_ 
1\fl 1~ICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Artigo 1°. -Fica autorizadO a promover o credito habitacional, sem vinculafiiO com o 
SFH - Sistema Financeiro de Habita~ao -, direcionado il P£Ssou fis.ica, com renda 
prOpria e/ou familiar nao superior a (tres) saloirios minimos. 

Paritgrafo Unico - 0 Contrato constste na abertura de um tinanciamento para 
aquisi~tiio de urn im.Ovel no Conjunto Habitacional na localidade de Flexeiras, neo;ta 
Municipio. 

Artigo 2".- CO:".TII<;:AO B.~ SICA PARA AQUISI<;:AO, estar residindo no .\funicipio. 

Artigo 3". - COMPROMET!MENTO DE RENDA, ate 30% (trinta por cento) do 
sahirio minima. 

Artigo 4".- PR.o\ZO PARA AQUISI<;:AO DO IMOVEL- Sera de 180 (cento e oitenta) 
meses o prazo para aquisi~tilo do imOvel, e que o Yalor do financiamento e de R$ 
5.400,00 (cinco mile quatrocentos reais). 

Artigo 5". - TA.'\A DE JUROS E ATUALIZA<;: . .\.0- A taxa de juros nominal nao 
pod{'ril. ultrapassar a 51% (cinco por cento) ao ano; a atualiza~tiio da mensaiidade sera 
na mesma datu e indke aplicado ao salRrio mini mo. 

Artigo 6°.- GAR--\.NTIA- Fica autorizado que o im6vel a ser financiado e enquanto 
nao quitado em seu todo, quando da assinatura do contrato com o mutuitrio, seril dado 
em hip-oteca em primeiro grau e sem concorr~nda. 
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Artigo 7°. - SISTEMA DE COBRAN<;A, Fica autorizado a celebrar Contrato de 
Comodato como BANESTES S/A- Banco do Estado do Espiritu Santo, para l'fetuar a 
cobran~a da mensaHdade do im6vel, tn('diante uma taxa niio superior a 3°/o (tres por 
cento) do valor da presta~ao a ser quitada. 

Artigo 8°. - SEGl RO HABITACJONAL, Fica autorizado a fir mar Contrato com o 
BA ... ~ESTES S/A - Banco do Estado do Espiritu Santo e/ou outra Seguradora, para 
condicionar o tinanciamento a contrata~ao de Segura Anual com previsiio para riscos 
de natureza pessoal (morte e invalidez permanente), sem quaJquer Onus para o 
mutucirio e que em caso de acidente ou infortUnio, tal valor seni utilizado para quitar o 
imOYel para os familiares. 

Artigo 9.- SELEC:::AO DOS CANDIDATOS- Fica autorizado o Exmo. Sr. Prefeito por 
si ou por qual 6rgiio designar·, fazer a sele.;iio dos candidatos a aquisi.;iio dos imO"·eis, 
observando os segulntes criterios: 

• Estar residindo no ~1unicipio. 
• :,·ao possuir imOvel no tvfunicipio, nem possui-lo em outra Comarca, 

. .\rtigo 10.- Esta Lei entranl em vigor na data de sua public:u;ao . 

. -\rtigo 11.- Revogam-se as disposiples em contr·ario. 
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